
Tento článek byl napsán v rámci projektu MPSV „Život jako každý jiný“, 
který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. 
Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit nabídku kvalitních, dostupných 
a udržitelných komunitních sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
postižením, zejména prostřednictvím transformace systému ústavních 
sociálních služeb na služby poskytované v komunitě.

Je toho tolik, na co bychom se vás 
mohli zeptat, že nevím, kde začít. 
Pojďme tedy na začátek. Vyrůstal 
jste v době komunismu, kdy možnosti 
nebyly zdaleka takové, jako jsou dnes. 
Jaké to tehdy pro vás bylo? S jakými 
sporty jste začínal?

Vždycky jsem byl neposedný a táhlo 
mě to k nejrůznějším sportům a akti-
vitám, kde člověk může zažít vzrušení. 
Zpočátku jsem se věnoval klasickým 
sportům, jako jsou např. závody na spe-
ciální tříkolce, střelba ze vzduchovky, 
stolní tenis… V podstatě jsem zkusil vše, 
co mohl tenkrát člověk s handicapem 
v době totality provozovat.

Po revoluci se pak situace zlepšila 
a přišly k nám nové sporty – curling, at-
letika apod. Já se zamiloval do florbalu. 
Řadu let jsem se mu věnoval na repub-
likové úrovni a podílel jsem se i na jeho 
rozvoji. Pořád jsem ale cítil, že mi něco 
chybí.
Osudové pro vás bylo setkání s Jirkou 
Suchánkem. Co vás dva spojovalo?

Ano, potkali jsme se v roce 2006. Jirka 
byl na invalidní vozík odkázaný po úraze. 
Oba jsme měli v hlavě stejnou myšlenku 
– posouvat možnosti lidí s handicapem 
v oblasti sportovních a volnočasových 
aktivit. Naším cílem bylo ukázat, že to 

Hranice jsou jenom ve vaší mysli

jde! Zvedat lidem sebevědomí tím, že 
jim umožníme vyzkoušet věci, o nichž 
si mysleli, že je nikdy nedokážou. Pro-
to jsme založili neziskovou organizaci 
Adrenalin bez bariér.
A jak jste se dostal k cestování? Co vás 
na cestování baví?

Vydali jsme se s Jirkou pro inspiraci do 
zahraničí. Během několikaměsíční cesty 
po Austrálii a Novém Zélandu jsme hle-
dali aktivity pro lidi s handicapem, které 
by se daly využít i u nás. Výsledkem byl 
např. blokarting, což je pozemní forma 
yachtingu. 

Pochopil jsem, že právě cestování 
je pro mě to pravé. Cestování, při kte-
rém musíte zdolávat překážky a čas-
to i něco obětovat. Při tom cítím ten 
správný adrenalin a zároveň zažívám 
chvíle plné  klidu a romantiky. Tomu se 
nic nevy rovná. Potkávat se s místními 
a opravdu být s nimi. Člověka to nesmír-
ně obohatí.
Za ty roky jste toho mnoho zažil 
a vyzkoušel. Který sport je u vás na 
prvním místě?

Baví mě vše, co je spojené s vodou. 
Vodní lyže, rafty, potápění, yachting. 
Potápění vám otevírá nové obzory. Cítí-
te neskutečnou svobodu. Je jedno, kolik 
člověk váží, co táhne na zádech, může do 
všech stran.

Pro řadu lidí je nepředstavitelné 
být na vozíku. Vy ale zvládáte více 
aktivit než leckterý zdravý člověk. Jak 
pomáháte ostatním handicapovaným 
překonat strach, nebát se a zkusit to?

Přemlouval jsem lidi na spoustu akti-
vit, vždy hledali důvody, proč to nezvlád-
nou. Nakonec jeli a byli hrozně nadšení. 
Zjistili, že to prostě zvládnou. Hranice 
jsou jenom ve vaší mysli.

Také je lákám na pozitivní zážitky a jdu 
příkladem. Spousta lidí si myslí, že na zá-
žitky musí mít člověk spoustu peněz. To 
ale přece není pravda – dneska je tolik 
možností, člověk přece může dělat, co 
chce, nic ho neomezuje. Může jít běhat, 
na kolo, na houby, číst, projít se, učit se 
nové věci, prostě cokoliv. 
Vaše koníčky jsou přece jenom 
finančně náročnější. Z čeho je 
financujete?

Zhruba od osmi let se zajímám o počí-
tače. Chodil jsem do kroužků programo-
vání, baví mě počítačová grafika. Pracuji 
jako programátor a tvůrce webů. Také fo-
tím. Práce se nebojím. Na Novém Zélan-
du jsem se nechal zaměstnat na farmě 
a balil jsem tam ovoce.
Zdá se, že pro vás nic není problém. 
Jak to děláte?

Záleží na úhlu pohledu. Já problém ne-
nazývám problémem, ale výzvou. Není 
to problém, který by se nedal vyřešit, je 
to výzva a musí se najít řešení. a takhle 
se snažím přistupovat ke všemu a vždyc-
ky se řešení našlo. Je to o tom pozitivním 
přístupu. Zkuste to taky.  /PR/

Málokdo má tak akční život jako Kuba. Je adrenalinový nadšenec,  
programátor, grafik, fotograf, cestovatel a především sportovec duší i tělem.  
A vůbec nevadí, že je kvůli vrozené vadě – rozštěpu páteře 
– už od malička na vozíku. Jakub je:

• Jedním ze zakladatelů České federace florbalu vozíčkářů
• Spoluzakladatel organizace Adrenalin bez bariér
• Webdesigner neziskové organizace Revenium a on-line magazínu Inspirante.cz
• Součástí posádky Dana Přibáně, která ve žlutém Trabantu projela Austrálii


